CONSIDERAŢII

PRIVIND COLECŢIA DE ICOANE
PE STICLĂ AFLATE LA MUZEUL DIN DEVA
Doina Ionescu
Secţia

a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, deţine o
de icoane pe sticlă datând din secolul al XIX-iea şi începutul
secolului XX. Conservate şi păstrate la loc de cinste alături de celelalte piese de
artă plastică, ele vin să întregească prin valoarea lor artistică, istorică şi
documentară, patrimoniul nostru judeţean. întreg ansamblu de icoane este
reprezentativ picturii pe sticlă din Transilvania, cuprinzând aproape toate
centrele unde s-a practicat acest fenomen de artă românească. Pictura pe sticlă
este o ramură a artei ţărăneşti, unică în lume prin ineditul şi farmecul ei, prin
structura sa compoziţională şi coloritul viu, armonios. Lucrată de ţărani şi
destinată ţăranilor, pictura pe sticlă este singurul gen al artei populare în care
ea se manifestă ca factor independent, fără a fi subordonată unui scop
ornamental. Creaţie individuală a meşterului popular, pictura pe sticlă exprimă
totuşi mentalitatea şi sensibilitatea colectivităţii satului românesc. Condiţiile
social-economice speciale ale ţăranilor români din Transilvania au contribuit în
mare măsură la apariţia picturii pe sticlă în această zonă. Icoana, obiect de cult
în biserica răsăriteană şi în casa creştinului ortodox, era considerată ca fiind
indispensabilă vieţii religioase a acestei credinţe. Românii din Transilvania au
înlocuit cu entuziasm costisitoarea icoană pictată pe lemn de meşterii formaţi în
atelierele mănăstireşti, cu iconiţe pe sticlă, ieftine şi lucrate cu mâna lor. Icoana
pe sticlă, modestă şi nepretenţioasă, dar strălucitoare prin cromatica sa vie, o
frântură din împărăţia cerească oglindită într-un ciob de sticlă, încadrat într-o
ramă de brad, era la îndemâna celui mai sărac ţăran. Ţăranul român îşi
dezvăluie în icoanele sale concepţiile de viaţă, imaginea despre lumea nevăzută
a raiului şi a iadului, transpunând cu firească spontaneitate, povestirile biblice
în peisajul şi veşmântul satului ardelenesc, singura realitate cunoscută lui'.
Icoanele pe sticlă reprezintă cel mai important document plastic care
reflectă lumea spirituală a ţăranului român din Ardeal. Pictura pe sticlă a prins
viaţă atât din necesitatea căutării unui sprijin ceresc într-o lume nedreaptă în
care conflictele omeneşti însoţeau viaţa satului, cât şi din necesitatea frumosului
decorativ. Acest decorativism atât de necesar, alături de alte obiecte populare
decorative expuse în interioarele ţărăneşti, rezultă din coloritul în tonuri pure,
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expresivitatea desenului simplificat, prin stilizarea elementelor vegetale redate
cu fantezie de creatorul popular, care de multe ori folosindu-le, acoperă fondul
şi orice spaţiu liber al icoanei, până acolo încât concurează şi eclipsează scena
şi personajele biblice 2 •
Tematica icoanelor existente în colecţia noastră repetă tematica specifică
a icoanelor pe sticlă, meşterii iconari ilustrând temele fundamentale ale mitologiei
creştine, prescrise şi transpuse în folclorul religios. Scenele şi personajele
biblice au fost transpuse cu spontaneitate în peisajul şi veşmântul satului
ardelenesc. Ca element de inspiraţie în redarea scenelor şi personajelor,
meşterii au folosit fie imaginea icoanelor care au pătruns la noi din exteriorul
graniţelor, fie prin folosirea cărţilor bisericeşti ilustrate şi a erminiilor care
descriau cu lux de amănunt înfăţişarea fiecărui sfânt, indicând cum trebuie să
fie pictat, dându-se şi detalii asupra vestimentaţiei, obiectelor de podoabă,
fizionomiei, personajelor şi decorului.
După ciclul cristologie, care ocupă un loc primordial în imaginile icoanelor,
sunt reprezentate portrete de sfinţi patronimiei, sfinţi militari, protectori ai vieţii
şi avutului ţăranului, ai casei, vitelor şi recoltei, sfinţi aducători de noroc şi
belşug. Imaginile cel mai des întâi nite în colecţia noastră sunt: scena Răstignirea
lui Isus, Maica D-lui cu pruncul, Maica D-lui îndurerată, Buna vestire, Botezul lui
Isus, Masa Raiului, Sf. Paraschiva, Punerea în mormânt, Sf. Gheorghe, Sf.
Constantin şi Elena şi Sf. Nicolae. Imagini care se repetă des, dar fiecare este
unică şi inedită prin maniera în care este redată scena în sine, prin stilul
compoziţional, simplificarea detaliilor, ductul liniei viguroase, expresive şi
acurateţea desenului cu totul original. La românii din Transilvania, tehnica
picturii pe sticlă s-a dezvoltat pe un fond de artă populară, nealterată de nici o
influenţă urbană, pe un fond de artă populară pură. Meşerul iconar este angajat
în această muncă cu toată fiinţa sa, angajare ce se ridică la rang de creaţie.
Apariţia picturii pe sticlă în Transilvania a fost condiţionată de existenţa
manufacturilor de sticlă pe acest ţinut, deabia în secolul al XVIII-iea, de aici şi
concluzia apariţiei picturii pe sticlă spre sfârşitul secolului. Existenţa acestor
manufacturi a a~ras după sine apariţia primelor manifestări de pictură pe sticlă
începând cu nor jul Transilvaniei apoi răspândindu-se în întreg Ardealul. Rămâne
incontestabil fa 1Jtul că tehnica picturii pe sticlă a apărut în nordul Transilvaniei,
ca urmare a pMrunderii icoanelor din Boemia, Austria şi Slovacia, aduse de
negustori ambulanţi care s-au stabilit temporar sau definitiv la Nicula şi în jurul
acestei localităţi. Acest lucru rezultă din asemănarea compoziţiei unor icoane
din centrul Nicula cu aceea a unor imagini din Austria, Boemia, Slovacia.
Şablonul a fost acelaşi, dar a fost adaptat şi transformat sensibilităţii
noastre, prin simplificarea formelor şi introducerea coloritului specific icoanelor
româneşti.

Din păcate zugravii din Nicula nu şi-au semnat icoanele decât în cazuri
rare, ei considerându-se nişte simplii meşteri, neavând conştiinţa valorii muncii
lor, realizările lor fiind cele mai valoroase din întrega producţie de icoane.
2. Ibidem, p. 8.
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Frumuseţea lor este necăutată, spontană, manifestându-se prin sensibilitatea
pentru culoare parcă înnăscută, ca şi pentru puterea de abstractizare a formelor.
Din colecţia noastră de icoane pe sticlă majoritatea sunt atribuite atelierelor
niculene. Icoanele pe care le numim de Nicula s-au pictat nu numai în satul cu
acest nume, ci şi în localităţile din apropiere, Gherla, Hăşdate. Dezvoltarea
acestui meşteşug în aceste localităţi s-a datorat şi faptului că pământul sărac din
această zonă, n-a permis locuitorilor să-şi ducă viaţa numai din agricultură
obligându-i să se îndrepte spre alte ocupaţii. Drept urmare, în secolele XVIII şi
XIX comerţul cu icoane pe sticlă s-a dovedit mai lipsit de riscuri şi mai bănos.
Pictura devine deci cea de a doua ocupaţie. Atelierele Niculene erau alcătuite
de obicei din toţi membrii familiei. Din păcate meşterii iconari din Nicula nu şi
au semnat icoanele încât este greu să le atribui unui nume. În tratarea mereu a
aceloraşi teme, particularităţile constituind nota personală a iconarilor, se
subordonează unei unităţi de concepţie artistică ce caracterizează întrega
producţie a Niculei. În afara modelelor comune, iconarii sunt constrânşi de
formatul mic, permiţându-le folosirea unui număr limitat de personaje. Trăsătura
comună a icoanelor niculene este maxima simplificare a formelor, desenul se
limitează la linii esenţiale, cu un duct viguros şi neântrerupt. Unii iconari au
folosit pentru contur pana de gâscă sau peniţa, liniile apărând egale. Alţi au
desenat cu pensula, obţinând linii de grosime inegală, îngroşarea sau subţierea
constituind un procedeu de valoraţie.
Tensiunea dramatică a icoanelor niculene rezultă mai ales din colorit.
Paleta este alcătuită din tonuri sobre. Acordul roşu - alb - negru este dominant
tuturor icoanelor de Nicula. Roşul revine veşmintelor, albul destinat feţelor şi
mâinilor, negrul încadrează feţele şi desenează întreg ansamblul. Fundalul
rămâne liber, acoperit de elemente decorative. Suprafeţele mari sunt pictate în
culori închise, albastru în nuanţe bleu - gri sau albastru prusia, ceruleum sau
ocru, imitând foiţa de aur.
Tema cea mai des întâlnită la icoanele niculene aflate în colecţia noastră,
este „Răstignirea lui Isus", fiind unul din subiectele favorite din această zonă.
Scena reprezintă imaginea lui Isus răstignit pe cruce (în plan central) flancat de
obicei de două personaje, fie de Sf. Maria şi Maria Magdalena, fie de Sfinţii
Constantin şi Elena, care susţin crucea. La majoritatea icoanelor, fondul rămas
liber este inundat de motive vegetale şi florale. Paleta cromatică se rezumă la
culorile primare: roşu, galben, albastru şi negru. Scena răstignirii degajă o forţă
expresivă deosebită. Dramaticul scenei, este reprezentat prin trupul desfigurat
al lui Isus, crucificat şi de figurile personajelor pline de suferinţă şi durere.
Urmează apoi scena „Maica Domnului cu pruncul". Portretele realizate sunt de
o expresivitate deosebită, degajând acea dragoste tandră a mamei pentru
copilul ei. Decorativismul imaginii rezultă atât din desenul simplificat cât şi din
coloritul contrastant. Dispunerea şi gestica mâinilor Mariei cât şi a pruncului,
sunt de o expresivitate reală. În spaţiul rămas liber sunt redate forme vegetale
• şi florale.
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Des întâlnită în icoanele niculene din colecţia noastră este şi imaginea Sf.
Paraschiva a cărei expresie gravă, tristă, este bine redată. Vestimentaţia şi
elementele florale, dau o viziune decorativă imaginii, anulând mult din severitatea
expresiei personajului. În unele imagini executate în perioada de declin a picturii
pe sticlă, vestimentaţia Sf. Paraschiva încearcă o uşoară trecere spre elemente
de factură populară. Culoarea predominantă este roşu în contrast cu alb, ocru
şi puţin verde. Desenul este îngrijit, linia conturului este expresivă.
Scena „Buna Vestire" este preferată de iconarii niculeni. Deşi acţiunea se
petrece într-un decor convenţional, imaginea povesteşte episodul bunei vestiri:
îngerul i se arată Mariei. Spaţiul dintre personaje este decorat cu motive florale.
Desenul este simplificat, ţinuta personajelor este destul de rigidă, iar coloritul
este viu şi contrastant
Urmează apoi icoanele cu tema „Masa Raiului". Într-o reprezentare
grafică ingenioasă, masa este simbolizată printr-un romb central pe care se
sprijină alte patru romburi, în care sunt înscrişi participanţii la ospăţul ceresc:
Maria cu pruncul, Isus, Sf. Niculae şi Sf. Paraschiva. În spaţiile libere sunt
prezentate elemente florale şi geometrice.
Întâlnim de asemenea, tema „Maica Domnului îndurerată". Imaginea ne
reprezintă bustul Mariei rugându-se, alături de simbolul miniatural al durerii sale,
Isus crucificat. Cu această temă la icoanele niculene întâlnim două tipuri de
reprezentare: cele care aparţin perioadei de înflorire a picturii pe sticlă, în care
scena durerii Maicii Domnului este clară, plină de expresivitate, fondul este
tratat cu simplitate şi acurateţe, şi cele care aparţin perioadei de declin a picturii
pe sticlă, când elementele florale invadează nu numai fondul, ci apar şi pe
vestimentaţie, dramatismul scenei risipindu-se. Tonurile nu mai sunt în acord,
ceea ce duce la o separare a suprafeţelor.
Scena „Botezul lui Isus" este şi ea des întâlnită în imaginile noastre, ea
fiind sugestivă şi compusă din trei personaje Isus în plan central flancat de Sf.
Ioan, care prin gestica mâinii sugerează botezul şi un înger cu o draperie în mâini
aşteptând sfârşitul ritualului. Desenul este sensibil, gestica mâinilor este
expresivă. Scena emană un decorativism plăcut prin desenul simplu cât şi prin
cromatica realizată din nuanţe pure.
Portretul Sf. Gheorghe des întâlnită în grajduri şi şuri, ca să păzească
sănătatea vitelor şi recolta adunată, cunoaşte şi el o largă răspândire. În
majoritatea icoanelor imaginea este schematică şi episodul incomplet,
reprezentând pe Sf. Gheorghe călare pe un cal alb, învingând balaurul. Desenul
este mult schematizat, călăreţul pare de jucărie cu toate că este redat într-o
poziţie dinamică, iar chipul personajului pare absent la acţiunea temerară,
neexprimând încordare sau satisfacţie de învingător.
Portretul Sf. Niculae, aducător de noroc, cel care îngrijeşte de zestrea
fetelor sărace, în general este reprezentat singur, în plan central, în vestimentaţie
de arhiereu. Desenul este expresiv, chipul sfântului este redat din semiprofil.
Gestica mâinilor este sugestivă, în stânga ţinând Evanghelia şi cu dreapta
binecuvântând.
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Sfinţii împăraţi Constantin şi Elenâ, deşi nu fac parte dintre sfinţii protectori,

sunt des

întâlniţi

în icoanele pe

sticlă, datorită importanţei

lor în

evoluţia

creştinismului. În imaginile icoanelor din Nicula, elementul central este Sf. Cruce

care este puternic conturată şi decorată cu elemente geometrice. Crucea este
ţinută de cele două personaje, Constantin şi Elena a căror trăsături sunt redate
cu multă expresivitate. Spaţiul liber este decorat cu elemente florale. Una din
particularităţile distincte ale meşterilor niculeni, este formatul mic al icoanelor,
folosit până la mijlocul secolului al XIX-iea. Aceste dimensiuni mici nu permiteau
redarea decât a unui număr limitat de personaje chiar şi în scenele care prin
tradiţie s-ar cuveni să cuprindă un număr mai niare de figuri. Trăsătura comună
a icoanelor niculene, se caracterize~ză printr-o simplificare a formelor, desenul
limitându-se la linii esenţiale pentru redarea trăsăturilor subiectului propus.
Întâlnim în aceste icoane două feluri de reprezentări, una simbolică şi alta
descriptivă. În stilizarea elementelor întâlnim diferenţieri calitative. Florile de
pildă sunt cele mai bine stilizate, mult mai simplificate decât elementele
arhitecturale. Chipul sau corpul nud sunt reduse la esenţial. Această esenţializare
şi simplificare a formelor cât şi scăpările inevitabile unei execuţii rapide, a dus
la un maximum de expresivitate, la o inegalabilă putere de sugestie, care este
accentuată tocmai prin înlăturarea oricărui detaliu nesemnificativ. În culoare,
până la mijlocul secolului al XIX-iea, iconarii s-au rezumat la 8 culori de bază:
alb, negru, ocru, brun, roşu - cărămiziu, verde -- măsliniu, albastru - gri, foiţă
de aur. Meşterii iconari lucrau în tentă slabă, tonuri pure, nu foloseau amestecuri
de tonuri, cel mult cu o nuanţă mai închisă sau cu alb. Nicula este centrul care
a dăruit icoanelor, cele mai evidente calităţi picturale. Dominaţia este acordul
roşu - alb - negru pe care-l întâlnim la toate icoanele din această zonă. Roşul
este folosit la vestimentaţie, albul la redarea feţelor şi mâinilor, negrul încadrează
feţele, punându-le mai mult în valoare prin efectul contrastului. Albastrul cu
nuanţe de bleu - gri sau albastru de Prusia este folosit pentru fundal, dând
posibilitatea personajelor de a ieşi mai puternic în prim plan. Unele
supradimensionări, urmăresc să pună în valoare personajul principal. Elementele
ce compun icoana, ocupă un loc mai mic sau mai mare, conform importanţei
ierarhice sau semnificaţiei lor simbolice. Întâlnim de asemenea, o disproporţie
între capetele prea mari şi mâinile prea mici ale sfinţilor, chipului dându-i-se o
importanţă mai mare pentru că ne comunică: sexul, vârsta, starea psihică.
În colecţia noastră un număr destul de însemnat de icoane sunt atribuite
familiei Poienaru din Laz. Satul Laz este centrul de pictură pe sticlă cel mai
productiv din zona Sebeşului. Primul zugrav din familia Poienaru a venit din
Poiana Sibiului, de aici i se trage şi porecla. Fiecare membru al familiei a avut
predilecţie pentru o anumită temă. Lui Ilie Poienaru îi sunt atribuite icoanele cu
titlul Maica Domnului jalnică, Isus învăţător, Adormirea Precistei şi Judecata de
apoi. O privire de ansamblu asupra icoanelor ne dovedeşte preferinţa pentru
compoziţia mare, de prim plan. Compoziţia este alcătuită liber, independentă de
şablon, bine echilibrată, păstrând axa centrală de simetrie în reprezentarea
grupurilor.
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Partenie Poienaru, primul fiu al lui Ilie, preferă prăznicarele. Desenate
liber, într-o viziune înrudită cu gravurile cărţilor religioase, dar cu vervă,
desprinse de şablon, micile scene titite cronologic conţin notaţii din viaţa
cotidiană. Partenie Poienaru a cultivat cu deosebire desenul miniatural. Scenele
Judecăţii de apoi, sunt atribuite lui Partenie şi Ilie Poienaru. Scenele urmăresc
prescripţia erminiilor bisericii răsăritene. Pe şirul de nori albi stau grupaţi după
rang, prproci, apoi cuvioşii şi mucenicii, toţi înveşmântaţi în aur, detaşându-se
de pe fondul de albatru cobalt pur. Centrul este ocupat de tronul Hetimasiei. În
drepta jos, drepţii „păşesc către uşa raiului, conduşi de Sf. Petru cu cheile în
mână, iar în colţul opus, gura Leviathanului, absoarbe cu limbi de foc, păcătoşii.
Scenele Naşterii lui Isus şi Isus Învăţător, sunt atribuite familiei Prodan din
Maierii Albei Iulia. Meşterul Prodan, iconar niculean, s-a aşezat cu familia la
sfârşitul secolului al XIX-iea într-o suburbie a Albei Iulia, unde şi-a desfăşurat
activitatea până spre primul război mondial. În pictura lor, predomină t;>leu -griul
în contrast cu diferite nuanţe de roşu, de la roz - carmin, roz - gri, ·până la roşu
şi vişiniu. Acest acord este întregit cu alb şi auriu. Icoanele lor dovedesc un
remarcabil simţ cromatic şi o viziune picturală originală. Desenul este plin de
vervă, alcătuit din curbe în contrasens, linia este dinamică, contorsionată, de
influenţă barocă.

Scena Naşterii lui Isus cunoaşte o desfăşurare pe orizontală, încadrânduse între gigantice frunze roşii cu vârful în volută. Steaua coboară cu razele sale
asupra ieslei, pe axa mediană verticală a compoziţiei, personajele sunt simetric
grupate în ambele părţi.
Din zona Săliştea Sibiului avem două icoane reprezentând „Cina cea de
taină", fiind atribuite lui Ion Morar. Plecat din Laz, Ion Morar se stabileşte în
Sălişte. Face studii la Viena timp de trei ani. Înaintea plecării la Viena, Morar a
fost elevul lui Toma Poienaru, de la care-şi va însuşi tehnica picturii pe sticlă.
Pentru a evita concurenţa familiei Poienaru, se stabileşte în Sălişte, unde nu se
cunoştea alţi zugravi pe sticlă. Studiile făcute la Viena, explică particularităţile
stilistice şi cromatice ale creaţie sale, marcate puternic de influenţa barocului.
Pictura realizată de Ion Morar, este fastuoasă atât prin colorit cât şi prin desenul
liber, atât al elementelor de decor cât şi a detaliilor ornamentale. Foiţa de aur
ocupă o suprafaţă destul de mare, predominante fiind şi culorile roşu- purpuriu,
rozul în degradeuri fine, albastrul de la ceruleum la Prusia, albul având doar rol
de accent. Compoziţiile lui Ion Morar îmbracă o formă personală, apropiată
barocului şi Renaşterii, în alcătuirea decorului sau în alcătuirea în cazul nostru,
a mesei din Cina cea de Taină. Apostolii sunt adunaţi de-a lungul mesei, într-o
singură latură, din lipsa spaţiului. Faldurile grele ale feţei de masă amintesc un
model din pictura cultă. Chipurile sunt modelate cu nuanţe de roz, umbre de gri ·
- deschis şi cafeniu, ce dau relief capetelor. Ion Morar nu-şi semnează icoanele,
dar se ştie prin tradiţie şi deducţie, că este autorul acestui stil inspirat din pictura
cultă, influenţată în bună măsură de barocul vienez.
Icoanele cu titlul Botezul lui Isus, îngroparea lui Isus, Sf. Gheorghe şi
Sfinţii Constantin şi Elena, aparţin centrului Şcheii Braşovului. Devenită suburbia
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Braşovului, cartierul românesc al Şcheilor îşi are importanţa sa, ca un centru
bogat ortodox interesat în legăturile diplomatice, comerciale şi religioase dintre
cele trei ţări româneşti. Aclimatizarea picturii pe sticlă în această zonă a fost
intensa circulaţie a zugravilor de icoane. Deşi veniţi din Nicula, cu propriile
concepţii artistice, ei au fost nevoiţi să-şi schimbe.maniera de lucru, adaptândo condiţiilor materiale şi contextului de artă populară din această zonă. Formatul
icoanelor se măreşte, iar ceea ce caracterizează icoanele din Scheii Braşovului
sunt: dimensiunea personajelor care se măreşte şi ea, fondul devine suprasaturat
de elemente decorative, provocând un tumult coloristic. Desenul este ferm,
liniile groase conturând puternic formele. Efectul optic a icoanelor din Şchei,
este asemănător vitraliului. Toate culorile au aceeaşi intensitate, repartizarea
lor fiind pur decorativă, nepunându-se accent pe anumite elemente principale.
Nu se cunoaşte în această zonă, folosirea tonurilor închise, estompate. Coloritul
nu se acordă cu subiectul, tonurile fiind chiar violente. Roşu, galben, albastru,
portocaliu, secondate de verde - cald şi alb. Cadrul compoziţional este împărţit
în multe suprafeţe delimitate cu linii negre. Suprafeţele sunt colorate în tonuri
egale ca luminozitate şi intensitate, producând un efect caleidoscopic.
Din zona Făgăraş, păstrăm două icoane semnate Ioan Popp Zugrav şi
datate 1853. Ele reprezintă pe, ,Isus Pantocrator" şi „Maica Domnului Împărăţită"
cu pruncul în braţe. Niculean de origine, Ioan Popp Zugrav se stabileşte în
Făgăraş. Ceea ce carcaterizează aceste icoane, este siguranţa, acurateţea
liniei, capetele fiind frumos desenate, expresive, fin modelate. Redarea faldurilor
vestimentaţiei în linii mai subţiri la capete şi mai groase la mijloc, pentru a sugera
adâncimea cutelor umbrite, este o caracteristică a stilului său. Ioan Popp este
de asemenea, un bun cunoscător al formelor anatomice, al proporţiei, dovedind
o îndelungată exercitare profesională. Gesticapersonajelor este profund studiată,
redată cu mijloace simple, veşmintele sunt multicolore, într-o frumoasă alternanţă
de tonuri care sunt bine echilibrate şi puse în contrast cu foiţa de aur.
Privită în ansamblu, colecţia noastră prezintă caracteristicile esenţiale ale
întregii producţii de pictură pe sticlă din ţinutul Transilvaniei. Ea îşi câştigă locul
aparte în contextul artei româneşti prin originalitatea sa, prin calităţile ei plastice
incontestabile, fiind un inegalabil fenomen de artă ţărănească.
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CONSIDERA TIONS V/S-Ă-VIS DE COLECT/ON D'ICONES SUR VERRE
GARDES AU MUSEE DE DEVA

Resume

La Section d'art du Musee de la Civilisation Dace el Romaine possede une importante
collection d'icânes sur verre, qui datent du XIX-eme siecle et le debut du XX-eme siecle. Elles
sont conservees el gardees ensemble Ies autres pieces d'art plastique, el elles completent par
leur valeur artistique, historique el docummentaire le patrimoine de notre departement.
L'ansemble tout entier d'icânes est representatif la peinture sur verre de la Transylvanie,
et provient de tous Ies centres ou, a ele pratique ce genre d'art roumaine.
La peinture sur verre est une domaine de l'art des paysans (rustique), dans une maniere
unique dans le monde, par son innedit el sa beaute, par la structure de sa composition el son
coloris vivant et harmonieux.
Faite par Ies paysans et destine aux paysans, la peinture sur verre est le seul genre de l'art
populaire en quel elle se manifeste comme facteur independent, sans etre subordonne un bui
ornamental.
Creation individuelle de l'artisan la peinture sur verre exprime, pourtant,la mentalite el la
sensibilite de la colletivite du village roumain.
Le paysan roumain devoile dans ses icânes, ses conceptions de la vie, !'imagine sur le
monde, !'imagine du paradis el de l'enfer, en transmettant avec une normale spontaneite, Ies
histoires bibliqes dans le paysage el Ies vetements du village de Transylvanie, la seule realite
lui connue.
L'ensemble des themes des icânes, qui existent dans natre collection, repetent Ies memes
sujets specifiques aux ic6nes sur verre, Ies peintres-paysans illustrent Ies themes essentielles
de la mithologie chretinne qui ont ete decrites par Ies „herminies" et localise dans le folklore
religieux.
Apres le cycle Christologique, qui occupe un lieu primordial dans Ies images des ic6nes, sont
representes des portrait des saints patronimiques, des saints qui apportent la chance el la
fortu ne.
Les images Ies plus souvent rencontres dans notre collection sont: la scene de la Crucifixion
de Jesus, La Table du Paradis, La Sainte Paraschiva, La mise dans le tombeau, Le Saint George,
Les Saints Constantin et Elena, Le Sainte Nicolas, Les images se repetent souvent, mais chaque
fois elles restant unifiques et innedites par la maniere dans laquelle la scene est envisage.
Un grand nombre d'icânes de notre collection appartiennent au centre de peinture sur verre
„Nicula". Mallheureusement Ies peintres-paysans „de Nicula" n'ont pas signe toutes leur
icânes.
La trai! caracteristique commune des icânes de celte zone c'est la simplification maximum
des formes, le dessin se limite aux lignes essentielles, vigureuses et sans interptions. Les icânes
ont des dimensions reduits, elles sont d'un petit format et ne permetent pas qu'un nombre limite
de personnages. „Nicula" est le centre qui a donne aux icânes Ies plus evidents qualites de la
peinture.
La tenssion dramatique des ic6nes resuite par l'expresivite des formes graphiques simples,
aussi comme le colorit. Les peintres paysans ont utilise des tons pures, ils n'utilisaient pas des
tons melanges. li domine l'accord: le rouge, le blanc, le noir.
Une auire cathegorie, sont Ies icânes „de la Familie Poienaru de Laz". Ici, a Laz, c'est le
centre de peinture sur verre, le plus productif de la zone de Sebeş. La familie Poienaru, qui a
donnee des generations des peintres-paysans, prefere des grandes compositions, en premier
plan. Leur sujet est libre compose, independents des tableaux, bien equilibre.
Les scenes choisis sont: Le jugement dernier, La Vierge douloureuse, La Dormition Jesus
maitre.
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De la zone Maierii de Alba Iulia, nous gardons encore 3 icOnes qui ont appartennu la familie
Prodan. Les scenes preferes sont: La Naissance de. Jesus, et Jesus Maitre, Leur icOnes se
remarquent par le sens cromatique et une visione picturale epecifique.
De la zone de Săliştea Sibiului nous possedons deux icOnes qui representent: La Gene, qui
ont ete peint par I. Moraru.
Les etudes fait a Viena expliquent Ies caracterristiques du style, la cromatique de sa creation,
marque par l'influence du baroque viennois.
La collection confirme encore deux icOnes de la zone de Făgăraş, signe par Ioan Popp peintre
d'icânes, et sont date en 1853. Ce qui caracterise ces icOnes c'est la surance, l'exactitude et
l'elegance des lignes et le coloris dans Ies nuances vivants, equilibres sur Ies grandes surfaces
mises en contraste avec des feuilles en or. Ioan Popp c'est un bon connaisseur des formes
anathomiques, des proportions, en prouvant, une prolonge activite professionnelle.
A la fin,nous signalons Ies icânes qui appartiennent au centre des peintures sur verre de
Scheii Braşovului.
Les Themes abordes sont:
Le Bapteme de Jesus, Le Saint Gheorghe, Les Saints Constantin et Elena.
Ce qui est specifique pour ce centre c'est le format plus grand, la dimension des personnages,
le fond devient sursature d'elements deccoratifs, en provoquant un tumulte de couleurs, tout
produit un effet de kaleidoscope.
En conclusion, natre collection presente Ies caracteristiques essentielles de tous Ies centres
des peintures sur verre.
La collection de natre musee gagne une haute place dans le contexte de l'art roumaine par
sa originalite, par ses incontestables qualites plastiques.
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1. L' Annonciation - Nicula XIX• - siecle.

a la moitie du

3. La Naissance du jesus - Maierii Albei
Iulia - fam. Prodan - la fin du XIX- siecle.

a

2. L 'Annonciation - Nicula XIX- - siecle.

a la fin du

4. Jesus et Saint Jean avec l'agneanu Nicula - Gherla - la premiere partie du XX- siecle.
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5. La Vierge et Jesus enfant - Nicula - au
debut du XX" siecle .

6. La Vierge imperatrice - â la moitie du
XIX" siecle - Făgăraş IOAN POPP peintre d'icones ...

7. La Vierge et Ies apotres - Nicula - Gherla,
au debut du XX"siecle.

8. La Table du Paradis - Nicula, la fin du
XIX" siecle.
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9. Le Bapteme de Jesus - Scheii
la moitie du XIX• siecle.

Braşovului,

a

11. La Cene - Nicula, au debut du XX"
siecle.

10. La Cene - Săliştea Sibiului- ION
MORAR, peintre d'ic6nes, au debut du XX•
siecle.

12. Jesus et la vigne - Nicula,
XIX• siecle.
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13. La Flagel/afion - Nicula - Gherla,
du XIX' siecle.

a la fin

15. La Virge dou/oureuse - Laz - !UE
POIENARU peintre d'icânes, a la fin du
XIX' siec!e.

14. La Flagel/afion - Nicula - Gherla, au
debut du xx· siec!e.

16. La mise dans le tombeau - Scheii
Braşovului, a la fin du X/X• siecle.
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17. Le Jugement Dernier - Laz, 1895,
Partenie POIENARU, peintre d'inc6nes,
la fin du XIX• siecle.

19. La Dormition - Laz - IL/E
POIENARU peintre d'icânes, la fin
du XIX- siecle.

a

a

18. La Ressurrection - Laz, Fam.
POIENARU, la fin du XIX• siecle.

a

20. Les Saints Constantin et Elena - Nicula a la fin du XIX• siecle.
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21. La Sainte Parasceve - Nicula XIX" siecle.

23. Le Saint Georges - Scheii
- la fin du X/X•. siecle.

Braşovului

a

a la fin

22. Le Saint Nicolas - Nicula - au debut
du XX- siecle.

24. Le Saint Ilie - Nicula siecle.
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